
KIRKENYT

Tjenesteprojekt spreder sig

Amanda og Anja læsser den første sæk. (Foto: Birgit Larsen)

.

Først i Fredericia og nu

også Odense. Ved Unge
Pigers verdensomspænden-

de højtidlighed den 21. no-

vember sidste år skulle de

unge piger og deres ledere

udvælge og deltage i kristus-

lignende tjeneste i deres

lokalsamfund.

Unge piger i Odense 1

.

ward valgte at hjælpe Met-

te Hilmann fra Fredericia,

som gør et meget stort ar-

bejde for børn i Rumænien.
Onsdag den 2 1 . oktober

kom Mette Hilmann til ak-

tivitetsaften og holdt fore-

drag med lysbilleder for UP
i Odense 1 . ward.

Overbevist om at

det nytter

- Vi blev her overbevist

om, at hjælpen kom frem,

og det virkelig nyttede at

gøre noget. Vi var alle ry-

stede over forholdene der-

nede og samtidig betagede

af at se, hvad Mette havde

formået at gøre. Vi spurgte

hende om, hvad hun kunne
bruge os til, og vi fik den

opgave at indsamle senge-

linned, sko og overtøj.

Samtidig fik vi en »ønskeli-

ste« til hendes nye projekt

for gadebørnene, fortæller

Inge Kreiberg, som er præ-

sidentinde for UP i Odense
1. ward.

Pigerne gik ind for sa-

gen, og nu gjaldt det om at

gribe tingene rigtigt an, for

det havde de unge piger al-

drig prøvet før. Onsdag før

lørdagen, hvor indsamlin-

gen skulle finde sted, gik de

rundt i kvarteret omkring

kirken og smed et brev i

postkassen ved hvert eneste

hus. 1 brevet var en opfor-

dring til beboerne om at

stille en kasse eller sæk

uden for døren den følgen-

de lørdag med sengelinned,

fodtøj og overtøj , som kun-

ne undværes.

Alt fra sko til vvs

- Vi var meget spændte,

siger Inge Kreiberg, da vi

lørdag morgen begyndte at

køre rundt i gaderne for at

samle ind. Vi kørte alt det

indsamlede til kirken, hvor

det blev sorteret, og hvor

alle skoene blev pudsede.

Foruden de effekter, vi hav-

de bedt om, fik vi også en

gammel slidt lædersofa med
en flænge i en af hynderne.

Den blev repareret og pud-

set op, så den blev anven-

delig og ugenkendelig. Det

var en flok trætte, men
glade piger, der afleverede

de mange sække og kasser

til hjælpearbejdet i Rumæ-
nien.

I tiden derefter begyndte

vi at studere »ønskelisten«

og fandt ud af, at der var

firmaer her i byen, som var

villige til at give effekter,

når vi kunne opgive nøjag-

tige mål på rummene, hvor

der skulle bruges gulvbe-

lægning, VVS-udstyr osv.

Planlagt ny indsamling

- Gennem Kurt Balazs

skaffede vi en splinterny

kummefryser fra Gram i

Vojens, hvor han arbejdede.

Vi havde bedt om en brugt,

men firmaet ville gerne

give en ny.

UP har planlagt en ny

indsamling Uge inden som-

merferien, slutter Inge Krei-

berg.

Flemming Bo Pedersen
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Tidlige generalkonferencer

Konferencer og møder fandt ofte sted udendørs i Kirkens begyndelse. (TD-foto)

.

I kapiteloverskriften til

afsnit 52 i Lære &
Pagter omtales en konfe-

rence i Kirtland, Ohio, fra

den 3. til den 6. juni 1831.

Dette var Kirkens fjerde

generalkonference og den

første, som blev afholdt i

Kirtland. De første tre blev

afholdt den 9. juni 1830,

den 26. september 1830 og

den 2. januar 1831, og alle

tre blev holdt i Fayette i

staten New York.

Der var gået 14 måne-

der, siden Kirkens officielle

stiftelse, og mange af de

hellige var flyttet fra New
York til Ohio, så der var

»to tusinde sjæle« til stede

ved konferencen i Kirtland.

Under denne konference

blev der for første gang kal-

det brødre som høj præster.

Joseph Smith og Oliver

Cowdery var tidligere kal-

det som apostle (se L&P
20:2-3) og muligvis også

David Whitmer (se L&P
18:9), hvilket gjorde dem
til højpræster i Det Melki-

sedekske Præstedømme.

Men dette var første gang,

at brødre blev opretholdt

som højpræster i Kirken.

Profeti og præstedømmets

kraft

John Whitmer, der var Kir-

kens første officielle histori-

ker, skrev i sin bog, »Histo-

ry of the Church«: »Joseph

Smith jun. profeterede da-

gen før, at lovløshedens

menneske (se 2 Thess. 2:3)

ville blive åbenbaret. Mens
o

Herren udgød sin And over

sine tjenere, fik djævelen

også den idé at vise sin

magt. Han bandt Harvey

Whitlock og John Mur-

dock, så de ikke kunne tale,

og andre blev berørt, men
Herren viste Joseph, seeren,

sammenhængen; han befa-

lede djævelen i Kristi navn,

og han gik bort, til vores

store glæde og opmuntring«

(kapitel vii).

Forberedt på

genoprettelsen

En af de tidlige medlemmer
var John Murdock. John

Murdock, der i L&P 52:8

bliver kaldt på mission,

kom som 17-årig ud for en

ulykke, hvor han indgik en

pagt med Herren om, at

hvis Herren skånede hans

liv, ville han tjene ham fra

det øjeblik. Senere, som 25-

årig, modtog han et syn,

mens han bad, hvori han

stod for Guds domstol og

blev spurgt, om han havde

adlydt ordinanserne. Deref-

ter begyndte han at søge ef-

ter et trossamfund, der hav-

de sådanne ordinanser.

Gennem studium af Bi-

belen blev John Murdock
overbevist om, at dåb ved

nedsænkning var den kor-

rekte dåbsform, og at tro og

omvendelse måtte gå forud

for dåb. Han overvejede og-

så betydningen af at blive

født af vand og ånd i Joh.

3:5. Han forstod, at fødslen

i vand var dåben, og efter

moden overvejelse lærte

han, at fødslen med ånd var

at modtage Helligånden.

John Murdock studerede

de eksisterende trossam-

fund, men fandt frem til, at

ingen af dem havde myn-

dighed fra Gud. Hans kon-

klusion lød: »Den eneste

måde, hvorpå man kan op-

nå myndighed, er, at Her-

ren enten sender en engel

for at døbe det første men-

neske, eller han giver en

særlig befaling til en mand
om at døbe en anden.«

Døbt med myndighed

Kort efter mødte John Mur-

dock de første mormonmis-

sionærer. Han var selv præ-

dikant, men havde på det

tidspunkt ikke tilknytning

til et bestemt trossamfund.

John Murdocks første reak-

tion var, at de kom fra djæ-

velen, men han blev straks

bremset af sine egne følel-

ser, for hans spørgsmål var,

om disse missionærer havde

myndighed fra Gud til at

bringe det, som han havde

søgt efter.

Efter at have læst Mor-

mons Bog og talt med mis-

sionærerne og andre, der al-

lerede havde accepteret det

gengivne evangelium, be-
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John Murdock havde søgt

efter evangeliet i mange år.

Billedet fra Kirtland stammer

fra omkring århundredskiftet.

(TD-foto).

kræftede Ånden for John

Murdock, at det, han havde

hørt, var sandt. Hans kom-
mentar til dåben sammen-
fatter hans søgen: »Dette

var tredje gang, at jeg blev

nedsænket i vand, men al-

drig før havde jeg mærket
ordinansens myndighed,

men jeg mærkede det den-

ne gang, og det føltes, som
om mine synder blev for-

ladt!«

John Murdock blev døbt

afParleyP. Pratt i 1830,

deltog i Zions Hærs march

og var medlem af højrådet i

både Far West i Missouri og

i Salt Lake-dalen. I 1842

blev han ordineret til bi-

skop i Nauvoo, og han tjen-

te som biskop i både Illinois

og i Utah. Under ledelse af

Parley P. Pratt åbnede han
missionen i Australien, og

han blev senere patriark.

Han døde i 1871 som 79-

årig.

Vidnesbyrd om Jesus

Foruden ovennævnte ånde-

lige tilkendegivelse nævner

John Whitmer i sin bog

»History of the Church«

(kapitel v), at der under

konferencen den 3. til 6.

juni skete følgende: »Her-

rens And faldt på Joseph på
en usædvanlig måde, og

han profeterede, at Johan-

nes Døber da var blandt Is-

raels ti stammer, som var

blevet ført bort af assyrer-

kongen Salmaneser, for at

berede dem på deres tilba-

gevenden fra deres lange

adspredelse for atter at be-

sidde deres fædres land.

Han profeterede mange an-

dre ting, som jeg ikke har

skrevet. Efter han havde

profeteret, lagde han sine

hænder på Lyman Wight
og ordinerede ham til det

høje præstedømme (dvs. or-

dinerede ham til højpræst)

efter^Guds hellige orden.

Og Anden faldt på Lyman,

og han profeterede om Kri-

sti komme ... han sagde, at

Frelserens komme ville bli-

ve som solen, der står op i

øst og dækker hele jorden.

Således er det også med
Menneskesønnens komme;
ja, han vil vise sig i sin her-

lighed og tilintetgøre alle

(ugudelige) foran sig; og

højene vil jævnes, og dale-

ne vil blive hævet, og det

lige vil blive rettet ud, og

det ujævne blive glat. Og
nogle af mine brødre skal

lide martyrdøden for Jesu

Kristi religions skyld og be-

segle deres vidnesbyrd om
Jesus Kristus, og de vil be-

segle deres vidnesbyrd om
Jesus med deres blod. Han
så himlene åbnes og Men-

neskesønnen sad ved Fade-

rens højre hånd og gik i for-

bøn for sine brødre, de hel-

lige. Han sagde, at Gud vil-

le udvirke et værk i de sid-

ste dage, som ingen tunge

kunne beskrive, og som sin-

det ikke er i stand til at fat-

te. Herrens herlighed om-
gav os.«

Skyd og vær fordømt!

Lyman Wight var i Kirkens

første tid et af de mest tro-

faste medlemmer. Når an-

dre tøvede, trådte han frem

og tilbød alt. Hans trofast-

hed og mod syntes uden

grænser. Lyman Wight til-

bragte seks måneder i Liber-

ty Jail sammen med Joseph

og Hyrum Smith og var al-

tid rede til at forsvare sin

leder med sit liv. På et tids-

punkt blev han tilbudt at

redde sit liv ved at forråde

profeten, men Wight svare-

de; »Skyd og vær fordømt!«

1 1841 blev kronedes Ly-

man Wights mangeårige

indsats med en kaldelse til

De Tolv Apostles Kvorum.

Efter Joseph Smiths martyr-

død var ældste Wight des-

værre ikke i stand til at vi-

dereføre sin loyalitet over

for Joseph til den sag, han

stod for. Ældste Wight
kunne ikke acceptere Brig-

ham Young som sin leder,

og han overså advarslen fra

1831: »Lad min tjener Ly-

man Wight tage sig i agt;

thi Satan begærer at sigte

ham som avner« (L&P
52:12).

Lyman Wight ledte en

gruppe til Texas imod sin

leders råd, og han blev ude-

lukket af Kirken i 1848.

Han døde i Texas i 1858.

Kilder

»History of the Church«
,

Prepared for the Fulness

,

»Ensign«
,
januar 1 993 , s

.

Hoyt W. Brewster jun.
,

»Doctrine & Covenants En-

cyclopedia«, Bookcraft,

1988.
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Ældste

Robert E.

Sackley

død

Ældste Robert E. Sacldey døde i

tjenesten efter et hngt og virksomt

liv i Kirken. (TD-foto).

Ældste Robert E.

Sackley døde den

22. februar i Australien som
medlem af De Halvfjerds'

Andet Kvorum.

Ældste Sackley, der var

australier af fødsel, men
som længe havde boet i

Canada, inden han blev

generalautoritet, tjente ved

sin død som førsterådgiver i

områdepræsidentskabet i

Stillehavsområdet, der har

hovedsæde i Sydney. Han
var på en rejseopgave sam-

men med sin hustru på tids-

punktet for sin død, som
indtraf i et hotel i byen

Brisbane.

Ældste Sackley, der blev

70 år, blev opretholdt som
medlem af De Halvfjerds i

april 1988. Han havde for-

ud for denne opgave tjent

som leder for Missionsafde-

Ungen, og som andenrådgi-

ver i områdepræsidentska-

bet for det sydøstlige områ-

de i Nordamerika.

Han har også tjent Kir-

ken som missionspræsident

på Filippinerne og senere i

Nigeria, senere som admi-

nistrativ medarbejder i

templet i Salt Lake City,

samt som leder af besøgs-

centret ved templet i Wa-
shington D.C, og som mis-

sionær i templet i Sydney.

Ældste Sackley blev født

den 17. december 1922 i

Lismore i New South

Wales. Han gjorde tjeneste

i de australske komman-
dostyrker under 2. verdens-

krig. Han hørte om Kirken

i december 1944, mens han

lå på hospitalet efter at væ-

re blevet såret i kamp. Det

skete i form af Majorie

Orth, som kom fra Brisba-

ne, og som besøgte syge på
hospitalet. Han blev døbt i

1946 og blev gift med
Majorie den 29. marts

1947.

1 1954 emigrerede fami-

lien Sackley til Canada,

hvor han i 1979 trak sig

tilbage efter at have været

præsident for Medicine Hat
College i Alberta.

Han efterlader sig hu-

stru, to døtre, tre sønner og

17 børnebørn.

IMN
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Arbejder utrætteligt for

Tabernakelkoret

Mormon-tabernakel-

koret er i tæt opløb

med deres østlige modstyk-

ke, Don-kosakkerne, for-

mentlig det kor, som næ-
sten alle danskere, kinesere

og guatemaltekere, omend
de absolut ikke selv med
god vilje kan kaldes musik-

interesserede, ville kunne
nævne - også i søvne, skri-

ver Jes Rasmussen, i bl.a.

Jydske Vestkysten.

- Den monumentale lyd

og den monumentale op-

stilling af kæmpekoret for-

an et ikke mindre monu-
mentalt orgel er kendt af

mange, også uden for USA,
hvor koret har indskrevet

sig i Guinness' Book of Re-

cord for verdenshistoriens

længst kørende tv-serie, li-

ve-transmission af Musik og

Det Talte Ord fra Salt Lake

City hver søndag, amerika-

nernes musikalske vitamin-

tilskud.

Kendt bl.a. takket være

Kent Olesen, der via noget

så eksotisk som Dansk Ta-

bernakel Kor Selskab i Kol-

ding står for markedsførin-

gen af det verdensberømte

kor - med solister og diri-

genter som Kiri Te Kanawa,

Eugene Ormandy og Leo-

nard Bernstein - i hele

Europa, foruden i New Gui-

nea, Rusland og Israel.

Ikke mormoner
Man behøver ikke at være

mormon for at lægge et me-

get stort og ulønnet arbejde

i en verdensomspændende

forretning, som Dansk Ta-

bernakel Kor Selskab og

dets produktionsselsskab,

MTB Records, er det.

- Faktisk er flertallet af

Tabernakel-selskabets med-
lemmer ikke-mormoner. Jeg

er det heller ikke selv, siger

Kent Olesen. Mine sviger-

forældre er det, og jeg har

kunnet konstatere, at mor-

monerne i Danmark har en

dejlig afslappet holdning til

mangt og meget i tilværel-

sen, der er ikke noget dom-
medag dér. Lige som der

heller ikke er det over Ta-

bernakelkorets musik, der

spænder fra Walt Disney og

Broadway-musicals over

klassiske værker til salmer.

Måske det kor i verden, der

har det bredeste repertoire.

Begyndte som fan-klub

Det hele startede som en

fan-klub. Fan-klubben blev

til en ærgerrig forening, der

stiftede et produktionssel-

skab - for at holde skæg for

sig og snot for sig, siger

Kent Olesen, der trods dets

monumentale i opgaven

godt kan lade en finke ryge

af panden i ny og næ.

Der styres fra dagligstuen

på Østervej i Kolding sup-

pleret med varelageret i den

sydlige bydel og optagefaci-

liteter i Fredericia. Til de

større opgaver entrerer man
med produktionsselskaber

som Nordisk Film.

- Da kredsen af menne-

sker, der bare holdt af Ta-

bemakelkorets musik, udvi-

dede aktiviteterne og be-

gyndte at følge alle korets

arrangementer, blev vi i

1982, kontaktet af medie-

selskabet Bonneville

Communications, der bl.a.

producerer for CBS-tv, og

vi indgik en aftale om, at vi

skulle markedsføre Taberna-

kelkorets serie af ugentlige

programmer i Europa. I dag

har vi solgt dem til 16 ra-

diostationer og 1 1 tv-statio-

ner alene i Danmark.

Natarbejde

Det er et fuldtidsjob, Kent

Olesen her bestrider, ville

de fleste sige, men han gør

det ulønnet fra spisebordet

og sideløbende med et

»normalt« job som salgs-

konsulent. Og han ligner

en mand, der ikke lader sig

Kent Gade Olesen fortæller,

at man også sender tv-

programmer til bl.a. russisk

og israelsk tv.

(Foto: Ludvig Dittmann)

.

stresse af en opgave som
producer, koordinator, mar-

ketingschef, turné-arrangør,

tekster og programchef for

verdenskoret, der ellers ikke

lader sig spise af med min-

dre end CBS og London
Decca, samtidig med at han

også skal arbejde for brød i

skabet.

- Det er jo ikke helt så

hidsige deadlines med kor-

arbejdet som med så meget

andet. Det arbejde kan man
lave om aftenen og om nat-

ten, siger Kent Olesen.

Og skulle du høre til den

del af danskerne, kineserne

og guatemaltekerne, der al-

ligevel ikke kender »The
Mormon Tabernacle

Choir« og ikke kan nævne
deres navn i søvne, så du

måske transmissioner af

USAs præsident Clintons

edsaflæggelse og tiltræden?

Mormonkoret var der, og

de sang. Og det har de gjort

ved indsættelsen af stort set

alle USAs præsidenter i

mere end et halvt århund-

rede, slutter Jes Rasmussen i

Folkebladet Søndag og Jyd-

ske Vestkysten.
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Vi kan videregive vort budskab

gennem menneskelighed

Det er ikke nok at sige,

at vi er medlemmer,

vi må også vise det i vore

handlinger. Ved at samar-

bejde med forskellige orga-

nisationer, kan vi leve op

til vort budskab uden at

være påtrængende, siger

Herberth Antonio Gomez
Moreno i Kalmar gren.

Bror Gomez ved, hvad
han taler om. Han har hele

sit liv arbejdet for at for-

bedre andre menneskers si-

tuation, hvilket var en af

årsagerne til, at han måtte

flygte fra El Salvador. Han
er engageret i mange ting,

både i politik og i forenin-

ger, som arbejder for en

større medmenneskelighed.
- Man behøver ikke, at

være politisk interesseret.

Der findes meget upolitisk

og ikke-religiøs virksomhed,

som man kan engagere sig i,

synes bror Gomez.

Første indvandrer indvalgt

Indtil sidste sommer var

Antonio ansat i Røde Kors.

Han ledede en café, hvor

flygtninge og indvandrere

kunne komme og få hjælp i

forskellige spørgsmål. Han
holdt op med dette arbejde,

da han blev indvalgt som
den første indvandrer i

Ungdommens Røde Kors'

75 år gamle hovedbestyrel-

se. Alt bestyrelsesarbejde er

ulønnet, da arbejdet i Røde
Kors skal være frivilligt og

udføres i fritiden, hvilket

gør, at bror Gomez måtte

ophøre med sit lønnede ar-

bejde for Røde Kors. Bror

Gomez studerer derfor nu

på universitetet.

Deltager i en international

arbejdsgruppe

1 hovedbestyrelsen indgår

han i en arbejdsgruppe, som
arbejder med internationale

spørgsmål. Det kan være

forskellige projekter i den

tredje verden, rehabilitering

af krigsofre og omsorg for

børn i forskellige lande.

Arbejdet omfatter også,

at han ringer til distrikter

rundt om i landet og op-

muntrer og motiverer leder-

ne af indsamlinger og af

kampagner. Røde Kors gen-

nemfører mange kurser for

de frivillige medarbejdere

rundt om i landet, og bror

Gomez er derfor ofte kur-

susleder.

- Der er meget at gøre i

Røde Kors, siger han med
iver. Vi kan hjælpe mange

unge i byområderne, som
ufrivilligt er alene, ved at

deltage i »team-city«-grup-

per. Der er brug for kon-

taktpersoner, som kan besø-

ge ældre og syge. Mange i

ungdomsfængslerne har og-

så brug for at tage kontakt

med andre jævnaldrende.

Også med i anti-narkotika

forening

Broder Gomez arbejder også

for Simon (Sveriges ind-

vandrere mod narkotika),

hvor han er revisor og be-

styrelsesmedlem i Kalmar-

afdelingen.

- Det er også en upoli-

tisk og ikke-religiøs for-

ening, som alle kan engage-

re sig i, forklarer han.

Herherth Antonio Goméz
Moreno er præsident i

søndagsskolen og ses sammen
med sin hustru Gilma

Esparanza. (TD-foto).

Svenskere og latinamerika-

nere har organiseret sig i

Kalmar og samler midler

ind til mindre projekter i

Sydamerika, hvor man for-

syner landsbyer med rin-

dende vand og gennemfører

læse- og skriveundervisning

og underviser i hjemkund-

skab.

Genopdagede evangeliet

i Sverige

Da bror Gomez kom til

Sverige i november 1984

var han allerede medlem af

Jesu Kristi Kirke af Sidste

Dages Hellige, selv om han
selv beskriver sig som ikke-

aktiv på dette tidspunkt.

Jeg havde været borte

fra Kirken i nogle år, og det

var nødvendigt, at jeg gen-

opdagede evangeliet. Det

føltes godt, og jeg er tak-

nemmelig for den tryghed,

som evangeliet giver. Det er

kun meget få mennesker,

som oplever denne uvurder-

lige tryghed!

Med vejledning fra Bibe-

len og Mormons Bog, synes

bror Gomez, at det er let at

sige sandheden uden at såre

andre mennesker.
o

- Andelighed giver en

forståelse for det, som ikke

ses, og for det at være et

medmenneske. Verden har

brug for medmenneskelig-

hed, og det er nødvendigt,

at vi står frem og viser, at vi

står for det, som vi forkyn-

der.

BIS
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Palle og Esther Blønd

nyder sammen et dejligt

øjeblik i deres smukke have.

(Foto: BV).

Herning
får ny grenspræsident

Esther og Palle Blønd glæder sig sammen til den nye opgave

(Foto: BV).

Søndag den 28. februar

var det skiftedag i Her-

ning Gren, idet Palle Blønd

fra Fredericia afløste Ejvind

Sørensen som grenspræsi-

dent.

Ejvind Sørensen, der har

fungeret som grenspræsi-

dent gennem godt 8 år,

blev afløst, men han slipper

ikke helt, da han er blevet

kaldet som førsterådgiver til

den nye grenspræsident.

Palle Blønd har som sin

andenrådgiver valgt Knud
Erik Christensen, som sam-

tidig blev afløst som gre-

nens missionsleder. Han
har tidligere fungeret som
ældstemes kvorumspræsi-

dent i Herning Gren.

Ejvind Sørensen og

Knud Erik Christensen er

næsten lige »gamle« i Kir-

ken, idet de begge blev

døbt i foråret 1984, hvori-

mod Palle Blønd blev døbt

allerede i 1956. Palle Blønd

har tidligere været både

grenspræsident og biskop i

Fredericia og har to gange

været rådgiver til Verner

Buur i et distriktspræsident-

skab. Han har også i en år-

række været medlem af
o

højrådet i Århus Stav.

Esther og Palle Blønd er

glade for deres nye kaldelse,

og de udtaler, at vi ikke skal

bekymre os om, hvor langt

de får at køre til kirke i

Herning, for det er ikke no-

get problem. De nyder at

kunne blive boende i deres

eget hus i Fredericia og

samtidig kunne gøre en

indsats for Kirken i Her-

nmg.

Søster Bodil Grove

Christensen
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Profeti går i opfyldelse

Alle 306 medlemmer af koret ses her på hyrdernes mark uden for Betelehem. (Foto: Ensign)

.

I februar 1992 indbød

Teddy Kollek, som er

borgmester i Jerusalem,

sammen med Jerusalems

Symfoniorkester, Mormon
Tabemakelkoret til at give

koncerter i Israel. Der fin-

des en kort periode i forbin-

delse med julen, hvor kri-

sten musik kan fremføres,

og det er årsagen til, at vi

blev inviteret på dette tids-

punkt af året. Invitationen

blev personligt givet til

ældste Howard W. Hunter

og James E. Faust, og de

havde den med hjem, da de

vendte tilbage fra et besøg i

Israel. Det Første Præsi-

dentskab godkendte rejsen,

og vi begyndte at lægge

planer.

Vi kontaktede fem for-

skellige rejsebureauer for at

finde frem til, hvordan vi

skulle klare transporten

med bus i Israel, eftersom

det var den eneste måde, vi

skulle rejse på, efter vi var

ankommet til Tel Avivs

lufthavn. Vi undersøgte bå-

de israelske og arabiske sel-

skaber og fandt ud af, at det

ville give færre problemer,

hvis vi brugte et arabisk sel-

skab, end hvis vi benyttede

et israelsk selskab.

Ti dage før vi tog afsted,

mødtes korets ledelse med
præsident Hinckley og æld-

ste Faust og modtog vore

endelige instruktioner fra

dem. Vi fik denne dag at vi-

de, at vi skulle rejse, og at

Herren ville være med os.

Søndagen før vi tog afsted,

kom præsident Hinckley til

Tabernaklet for at tale til

koret. Han fortalte os, at

hvis vi ventede til alting

var roligt, ville vi aldrig ta-

ge afsted. Han sagde, at der

altid ville være en vis uro i

landet. Men han tilføjede,

at Brødrene og han havde

tillid til, at vi ville rejse i

sikkerhed, og han sagde, at

brødrene ville bede for os

dagligt.

Vi skulle ikke missionere

på denne tur. Vi fik tværti-

mod besked på, at vi ikke

måtte missionere under no-

gen som helst forhold. Alle

deltagere på turen måtte

skrive under på en udtalel-

se, der sagde, at vi ikke ville

missionere. Vi kunne end

ikke besvare spørgsmål om
Kirken. Vi måtte rejse som
»tavse vidner« for vores

o

budskab. Musikken og An-
den skulle gøre resten.

Del af Orson Hydes syn

Den første aften kom vi til

Kirkens Jerusalem Center,

hvor vi afholdt et nadver-

møde, og hvor ældste Jef-

frey Holland og bror Tru-

man G. Madsen talte til os.

Ældste Holland sagde:

- Måske kan vi ikke for-

stå den fulde betydning af

Guds mirakel, hvoraf I nu
er en del. I er en del af et

syn ... Jeg mener det syn,

som Orson Hyde modtog

MAJ 1993
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en aften i marts 1840, hvor

han en hel nat et sted mel-

lem 5 til 7 timer så den rej-

se, som han skulle foretage.

Jeg taler om det, som er

nedskrevet af Orson Hyde
efter en hel nat med åbne

drømme og himmelske syn:

»En røst kom til mig«, sag-

de han: »Her er mange af

Abrahams børn, som jeg vil

indsamle i det land, som jeg

gav til deres fædre. Og her

skal du arbejde. Gå frem til

de byer, som er blevet dig

vist og forkynd disse ord for

Juda: Tal let til Jerusalem,

og råb til hende, at hendes

kamp er fuldført. Tal let til

Jerusalem.«

Derpå sagde ældste Hol-

land dette: »Jeg beder af

hele mit hjerte, at I vil for-

stå det, som jeg tror, at det-

te betyder for jer. Det har

aldrig i denne uddeling og

ikke før 1992 været muligt

for Kirken som her at sige

noget så magtfuldt og så di-

rekte i Jerusalem. Det er nu

Tabernakelkoret, som skal

tale ,let til Jerusalem, og rå-

be til hende, at hendes

kamp er fuldendt, at hendes

misgerning er tilgivet, og at

Herren har givet hende

dobbelt med sine hænder
for hendes synder.' Dette er

ordene fra en Herrens apo-

stel i de sidste dage ... 60 år

før den første jødiske leder i

verden besluttede sig til at

tale om at vende tilbage til

Jerusalem, gik en mormon-
ældste alene op på det mest

hellige bjerg i verden (og

det er det, fordi Frelseren

gik her, bad og græd dér) og

indviede dette land til jø-

dernes tilbagevenden.«

Og der sad vi i det

smukke Jerusalem Center

med Jerusalems lys i bag-

grunden - et strålende skue

- og med en svulmende fø-

lelse af glæde i vores hjerte,

mens vi tænkte på de helli-

ge begivenheder i Herren

Jesu Kristi liv, der fandt

sted i dette område, som vi

så udover. Og nu havde vi

også et budskab til Jerusa-

lem.

Koret sang Berlioz', Re-

quiem både i Jerusalem og

Tel Aviv sammen med Jeru-

salems Symfoniorkester.

Koret optrådte også ved

koncerter uden orkester i

Haifa, Jerusalem og Tel

Aviv og omfattede Brahms,

Rachmaninoff, Broadway-

melodier og amerikanske

sange. Vi gav også en kort

koncert i Jerusalem Center

for et arabisk publikum,

hvilket var meget spænden-

de.

»Ikke sidste gang«

Vi afholdt en reception ef-

ter den første koncert i Je-

rusalem, hvor borgmester

Teddy Kollek og mange an-

dre fremtrædende personer

var til stede. Borgmester

Kollek sagde, at der ikke

var noget kor i verden, som
kunne måle sig med Taber-

nakelkoret. Jeg talte med
udgiveren af Jerusalem

Post, som højlydt lovpriste

koret og koncerten. De
mennesker, som arbejdede

sammen med os for at mu-
liggøre koncerterne, sagde:

»Dette er ikke den sidste

koncert. Koret vil vende

tilbage til Jerusalem«.

Turen var ikke helt uden

hændelser. Der blev kastet

sten på en af busserne på

Oliebjerget, hvorved en ru-

de i bussen blev knust, men
ingen blev imidlertid ramt.

Ældste Holland sagde:

»Det er vidunderligt at se

historien ske, og at være

med til at skabe historie, og

at være en del af historien.

Men udfordringen er selv-

følgelig, at vi altid er så tæt

på historien, når den ska-

bes, at vi må vente et par

hundrede år for at se, præ-

cis, hvad den betyder. Men
jeg tror af hele mit hjerte,

at jeres besøg til Israel ud-

gør et særligt øjeblik i hi-

storien«.

Udell Poulsen

BYU Jerusalem Center ser

udover Kedron-dalen ind

mod Jerusalem. Centret har

studerende fra USA og

besøges af mange turister.

(CN^foto).

K I R K E N Y T

9



Der er gang i den udad-

vendte oplysning om
Kirken. Og vi kan alle

hjælpe til.

For nogle år siden var vi

»dem med flerkoneriet«. 1

dag er vi »dem med de gla-

de unge squaredansere«,

»dem med Tabernakelko-

ret« eller »dem der tror på
evigt ægteskab«.

Kirkens oplysende arbej-

de (PR-arbejde eller Public

Affairs) lægger grunden til

missionærernes arbejde.

Når folk lige har hørt Ta-

bemakelkorets »Musik og

Det Talte Ord« eller set et

indslag med en stavspræsi-

dent-familie på TV2-Lorry,

er de ikke helt så tilbøjelige

til at smække døren i. Sid-

ste uge oplevede de måske

endda en forrygende fore-

stilling med Mormondan-
serne i det lokale indkøbs-

center. Eller de læste en af

de mange positive artikler i

aviserne.

Formålet med Kirkens

PR-arbejde er formuleret

som følger af Det Første

Præsidentskab og De Tolv:

At underbygge Jesu Kristi

Kirke af Sidste Dages Helli-

ges mission med at »indby-

de alle til at komme til

Kristus« (L&P 20:59). Det-

te gøres ved:

1 ) at bruge medierne til at

øge kendskabet til Kir-

kens genoprettelse og

dens Kristus-centrerede

lære,

2) at besvare spørgsmål om
Kirken og bane vej for

missionærerne, og

3 ) at bygge broer af forstå-

else mellem Kirken og

andre trossamfund og or-

ganisationer i samfundet.

Hvad er VI

Hvordan gør vi her

i landet?

og

Danmark varetages PR-

arbejdet af en regional

(landsdækkende) komité

af en komité i hver af sta-

vene. PR-chef for Danmark
er Carsten Gram, som har

en bekvem kontoradresse

på Kirkens oversættelses-

kontor. Hver af stavene har

også deres PR-chefer. Disse

chefer arbejder med en ko-

mite af specialister: medie-

specialister, samfundsspecia-

lister og wardsspecialister.

- »At varetage kontak-

ten med medierne er en

kunst, der må læres lidt

efter lidt,« siger Carsten

Gram. »Fordi vi synes en

^^^^^^^ 1
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nyhed er interessant, er det

jo ikke sikkert pressen synes

det samme. Tmgene skal

ofte serveres på den rette

måde. Og til den rette med-

arbejder ved pågældende

avis eller TV-station«.

1 julen blev der sendt

mange TV-programmer

produceret af Kirken. Ale-

ne TV Midtsjælland sendte

ca. 10 timer af kirkens film

og koroptagelser. Og aviser-

ne er begyndt at bringe

langt mere om kirken, bl.a.

fordi vi er ved at lære,

hvordan det skal præsente-

res for læserne.

Et par udpluk fra den

trykte presse er gengivet

iher på siden.

Stor interesse blandt

skoleelever

På samfundssiden har der

især været succes med op-

lysning i skolerne. Kirken

har udgivet et skolemateria-

le, som netop er kommet i

ny udgave.

Mange skoleklasser hen-

vender sig og får tilsendt

materialet med et tilbud oml
nærmere præsentation ved

en PR-medarbejder, missio-

nærer eller andre medlem-

mer
Det er skønt at undervise

en klasse med spørgelystne

unge mennesker!

Hvad kan du og jeg gøre?

Hvad kan vi ellers som
»almindelige« medlemmer
gøre for at bistå med PR-

arbejdet? Vi kan prøve at

være mere udadvendte om-
kring de arrangementer, der

afholdes. Være i god tid og

give/sende programmerne

til stavens PR-komité

(wardsspecialisterne). Og
lade aktiviteterne være til-

rettelagt for både medlem-

mer og ikke-medlemmer, så

de er egnet til et ryk-ind

efter omtale i lokalavis eller

-radio.

Under aktiviteterne kan

vi være opmærksom på
gæsterne, så de føler sig vel-

komne. Og efter begiven-

hederne kan vi som tilskue-

re eller arrangører skildre

vores indtryk og videregive

dem til wardspecialisten.

Helge Nørrung,

mediespecialist i

Den Danske Region.

4
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Ny
udgave

3-i-en

Samtidig med at Kirken

i Danmark nu har fået

den nye Sange og Salmer er

det nu endeligt igen muligt

at købe en 3'i'én - en sam-

let udgave af Mormons
Bog, Lære & Pagter samt

Den kostelige Perle i sam-

me bind.

En ny 3 -i-én har længe

stået på ønskesedlen blandt

Kirkens medlemmer i Dan-

mark.

Denne nye udgave inde-

holder de aktuelle oversæt-

telser af Kirkens standard-

værker, men siden den sid-

ste udgave af 3 -i-én er af-

snit 137 og 138 samt Offi-

ciel Erklæring nr. 2 føjet til

Kirkens officielle kanoniske

skrift.

Dermed indeholder bo-

gen alle tekster, der er god-

kendt som hellig skrift i

Kirken.

Denne nye udgave er

med guldkant og kan bestil-

les for 1 75 kroner under ka-

talognummeret 33574 110

på Nordisk Distributions

Center eller på jeres kirke-

bygningsbibliotek.

Red.

MAJ 1993

12



Der er sammerisat en

pakke med Evangelisk

kunst, som er ment som en

hjælp til Kirkens medlem-

mer der, hvor der ikke fin-

des et fuldt ud etableret

bibliotek samt for at hjælpe

familien med at tale om
evangeliet og undervise om
det i hjemmet.

Sættet indeholder 104

farvebilleder, som for de fle-

stes vedkommende fortæl-

ler historier og begivenhe-

der fra skriften. Hvert bille-

de måler ca. 28 x 21 cm og

indeholder en forenklet be-

retning på bagsiden. I pak-

ken medfølger skilleblade

samt et sæt instruktioner

med et indeks med billed-

numre og passende henvis-

ninger til skriften.

Dette sæt er til rådighed

fra Nordisk Distributions

Center. Det indeholdes i en

blå plastikboks med et fol-

delåg.

- Prisen er kun 150 kro-

ner, hvilket er usædvanlig

godt tilbud, siger Kurt Voss

fra Nordisk Distributions

Center.

Styrker undervisningen

— Selvom Anden er den

vigtigste underviser for den

enkelte, der studerer evan-

geliet, så kan undervisnin-

gen af evangeliet styrkes,

når lektien eller studiet led-

sages af visuelle hjælpemid-

ler, forklarer Wayne Lynn

der arbejder med planlæg-

ning og udvikling af Kir-

kens undervisningsmate-

rialer.

- Det er især tilfældet,

når det drejer sig om afgø-

rende scener og personer fra

de skriftsteder, som er afbil-

ledet. Vi opmuntrer alle

biblioteker til at stille disse

billedsæt til rådighed for

medlemmerne i deres en-

hed. Medlemmer og famili-

er er også velkommen til at

købe sættet, slutter Wayne
Lynn.

Evangelisk Kunst

Red.
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Kirken i Fredericia
deltager i byens hjælp til gadebørnene i Bukarest

Medlemmerne i Frede-

ricia er i gang med
et hjælpeprogram, som Kir-

kenyt beskrev i april. Mette

Hilmann er vendt tilbage

fra Rumænien og har fået

bystyrets tilsagn om støtte

til projektet samt fået et

hus stillet til rådighed, som
militæret vil rydde for mur-

brokker og affald. Der er

også indledt et samarbejde

med AIDrom, som er en

tværkirkelig hjælpeorgani-

sation, som skal visitere

børnene til hjemmet, når

det er klart.

- De har også lovet at

modtage alle de forsendel-

ser og transporter, vi sender,

siger Tove Bisgaard, som er

involveret i projektet. Det

betyder, at vi ikke får pro-

blemer ved grænsen med
told og afgifter, som i reali-

teten kan betyde beslaglæg-

gelse.

Mange medlemmer og venner af Kirken i Fredericia hjælper sammen i et konkret hjælpeprojekt,

hvor alle som læser denne artikel er velkommen til at hjælpe til. (Foto: Mette Hilmann)

.

Et Fredericia projekt, hvor 1

7

humanitære foreninger og mange
enkeltpersoner indsamler midler til et

center for gadebørn i Bukarest.

Med sammen med 16

organisationer

Den 2. maj bliver der fore-

taget en husstandsindsam-

ling i Fredericia til fordel

for gadebørnene i Bukarest.

Denne dag vil der blive ud-

leveret en folder og et giro-

kort de steder, hvor der ik-

ke er nogen hjemme, og

Kirkens navn er nævnt
både i folderen og på giro-

kortet. Forud herfor blev

der i uge 16 uddelt løbesed-

ler, hvor Kirkens navn også

er nævnt, til 210 forretnin-

ger og 10 virksomheder i

Fredericia, der fortalte om
projektet og gav besked om,

at der ville komme indsam-

lere rundt senest 3.-4- maj.

- Den 15. maj vil der

blive afholdt et »Hjælp til

Rumænien Marked« på
Rådhuspladsen i Fredericia,

fortsætter Tove Bisgaard,

der er medlem af informa-

tionstjenesten i Aarhus

stav. Det er vi som kirke

direkte involveret i. Initia-

tivtager hertil er Lions

Club.

Hele wardet involveret

- Fredericia Ward har

nedsat en komité med
repræsentanter fra biskop-

råd, ældstemes kvorum,

hjælpeforeningen samt mig
fra stavens PR, siger Tove

Bisgaard. Denne komité
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Fredericia
hjælper

Rumænien

skal arbejde med projektet

og være vores ansigt udadtil

i samarbejdet.

Mette Hilmann er utro-

lig glad for den hjælp, hun

har fået fra Kirken både i

Fredericia og Odense.

Der er et stadigt behov

for håndværkerbistand og

for alt fra cykler til stryge-

brædt, el-kabler, kontakter,

sengelinned, håndklæder,

fliser, klinker, butikshylder,

underbukser, joggingdragter,

og meget andet, og projek-

tet modtager gerne gennem
Kirken effekter til brug for

gadebørnene i Bukarest.

Missionærerne hjælper

også til i Fredericia. De bru-

ger deres 4 timers sam-

fundstjenste på projektet,

når der er behov for det.

- Vi ønsker at være en

del af den hjælp, som byen

yder. Det er jo i overens-

stemmelse med Kirkens

holdning, at vi skal gå ud

og deltage i de hjælpeorga-

nisationer, som findes og i

vort omgivende samfund,

siger biskop Niels Holger

Klausen fra Fredericia

Flemming Bo Pedersen

Fredericia

[iiiiiiii Kumænien

Følgende støtter indsamlingen: Borgmester J. B. Nielsen, Rotary Klubberne, Lions

Clubberne, Innerwheel, Rotaract, H.K. Optimisterne, ScL Georgs Gilderne, Y's-men's

Clubberne, Menette Club og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og mange

enkeltpersoner. Projektor er Mette Hilmann.
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Fastelavnswekeend i Horsens

Er livet ikke bare skønt?

Fredag den 19. februar

stillede ca. 45 friske UVere i

Horsens med håbet om at få

en god og uforglemmelig

weekend. Fredag aften be-

gyndte festen med at mætte
de sultne munde. Derefter

skulle maden fordøjes, og

det blev gjort med dans. Så

var det tid til at få »lidt

søvn«. De, der nåede op til

morgenmad kl. 9, vil min-

des, at denne skønne lørdag

startede med morgensang

og friskbagte rundstykker fra

»byens bedste bager«.

Efter en god start på da-

gen blev man delt op i hold,

der henholdsvis tog ud for

at svømme, ride og bowle.

- Jeg ved ikke, hvad der

går galt for de unge mormo-

Er man skotte eller hvad?

Susanne Kuntz i »fuld sving«

.

(Foto: Ole Jakobsen).

Festlig samvær kræver god

mad, og det manglede ikke!

(Foto: Ole Jakobsen)

.

ner, men efter kun et par ti-

mers aktivitet, var de sultne

igen, så måtte vi jo spise

igen. Nu havde vi jo allere-

de haft et hårdt program, så

der var tid til lidt afslap-

ning. Pludselig var kirken

lavet om til en spillehal,

hvor ludo, risk, skak og

mange andre spil fangede

vores opmærksomhed, siger

Dorthe Willemann fra Hor-

sens.

APUP var inviteret til

festen lørdag, så UVerne
gjorde, hvad de kunne for at

»gøre sig værre«. Man
klædte sig ud, smurte gelé

og parfume ud over det he-

le. Så var man klar til at slå

katten af tønden og danse.

Det blev en dejlig og festlig

aften. Red.
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Vores syn på Mormons Bog

Herren erklærede, at profeten Joseph Smith har »oversat den del af hagen, som jeg befalede ham at

oversætte. Og det er sandt, så vist som Herren, jeres Gud, lever« (L&P 17:6).

Fra tid til anden har den

tanke sikkert strejfet

enhver af os, hvor vidun-

derligt det ville være, hvis

vi kunne levere det endeli-

ge bevis på Mormons Bog

sandhed. For eksempel ved

at Kirken var i besiddelse af

guldpladerne, det måtte da

kunne overbevise enhver!

Nej ! siger en af Kirkens

mest kendte skriftlærde.

Med den indstilling teolo-

ger gennem de sidste mange
år har frembåret om Bibe-

len og dens troværdighed,

hvor alt som ikke kunne

forklares ved en fysisk pro-

ces måtte tages bort, og

hvorved stort set alt med
profetisk og trosmæssigt til-

snit ville blive fjernet, skal

vi ikke forvente andet, end

at tolkningen af guldplader-

ne ville blive genstand for

megen diskussion og drøf-

telse og mange forskellige

udlægninger. Intet af det

ville føre til et overbevisen-

de endeligt argument for

sandheden. Tværtimod vil-

le profetens oversættelse

blive draget i tvivl, så vores

tro ville blive sat på en

endnu større prøve.

Brug Mormon Bogs

baggrund

At situationen ikke er så-

dan, beror på en klog him-

melsk Fader. Den bedste

anerkendelse man kan give

Mormons Bog ville være at

behandle den som et old-

tidsskrift. Kernen heri er at

tage de lærdomme og histo-

riske oplysninger, som ver-

den har modtaget gennem
de sidste hundrede år, og

som har givet os et væld af

oplysninger om tiden og

området i det nære østen,

hvor Mormons Bog har sit

udspring, og bruge dem som
baggrund for forståelsen af

Mormons Bog. Dette ville

give langt større resultater

end, hvis vi bruger vores

egen kulturelle baggrund og

vores forståelse som det

spejl, vi holder op mod
Mormons Bog. Den chance

er der ikke mange viden-

skabsmænd af anden religi-

øs opfattelse, der har givet

Mormons Bog.

Skikken eksisterer stadig

Enhver arabisk sheik har

kun et våben, som kan

hjælpe ham til at bevare

sin position, og det er velta-

lenhed. Når mændene mø-
des i hans telt for at lægge

råd sammen, giver lederen

vise råd blandet med ord-

sprog, ikke stilfærdigt og

neutralt, men med entusias-

me og brændende nidkær-

hed, på akkurat samme må-

de som Lehi - og også Ne-
phi - til stadighed taler.

Ved en lejlighed kom
Nephi tilbage til sin fars

telt og fandt sine brødre i

en heftig diskussion om det,

deres far havde talt til dem
(1 Nephi 15:1-2). Nephi,

som kort forinden havde

samtalet med Herren, gik

ind i diskussionen og for-

manede dem med hele sin

sjæls styrke og med al den
evne, han var i besiddelse

af (1 Nephi 15:25), indtil

de endelig ydmygede sig (

1

Nephi 16:5).

]øm Holm Bendtsen
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Går vort liv i glemmebogen?
Af Knud B . Andersen

Profeten blev misforstået!

Under et møde ved en ge-

neralkonference midt i

Præsident Spencer W. Kim-

balls embedsperiode som
Kirkens præsident, kom
han med følgende opfor-

dring:«Søskende, jeg håber,

at 1 vil gå hjem og omven-

de jer - og begynde at skri-

ve jeres personlige historie!«

Den respons, som en del

af forsamlingen gav profe-

tens opfordring, var helt

uventet. Mange af tilhører-

ne i Tabernaklet begyndte

at le, som om de opfattede

Præsident Kimballs ord som
en spøg!

Det var bestemt ikke en

spøg, for Kirkens ledere

havde tidligere undervist

medlemmerne om dette

emne. F.eks. var der i

ENSIGN fra maj 1977 og i

STJERNEN fra maj 1977

inspirerende artikler om
emnet.

Det er forståeligt, at per-

sonlig historieskrivning ik-

ke er blevet prioriteret så

højt i Kirken som vore an-

dre slægtshistoriske ansvar:

Tempelbesøg og tempelar-

bejde, indsendelse af navne

til templerne samt uddrag-

ningsprogrammet.

Imidlertid er personlig

historieskrivning også en

slægtshistorisk opgave, som
bringer mange velsignelser

med sig - såvel til den, der

fører pennen, som til ved-

kommendes efterkommere.

Forfattere har flere liv!

I år er det 100 år, siden den

kendte forfatter Tom Kri-

stensen blev født. 1 den an-

ledning skrev lektor Niels

Stengåård, Vejle, i en kro-

nik i Vejle Amts Folkeblad:

»Man kan med nogen

sandsynlighed sige, at 1993

bliver et Tom Kristensen-år;

manden fylder jo hundrede.

Jo vist er han død, men dig-

tere er ikke helt så afdøde

som godtfolk i almindelig-

hed. Hvis deres værker le-

ver, har de et efterliv i dem.

Forfatterne eksisterer så

længe nogen læser dem.«

Disse linier kan måske give

os impulser til at forstå vær-

dien af en personlig historie

eller en mindebog, som den

også bliver kaldt. Ingen af

os ønsker vel at blive helt

glemt af vore egne, efter at

vi har forladt denne jord.

Måske er vore børn og bør-

nebørn først modne nok og

motiverede for at forstå vo-

re tanker og inderste følel-

ser, når de kun er tilgænge-

lige som skrevne ord!

En mindebog er en arv

til vore efterkommere. Den
tanke kan vel heller ikke

være fjern fra os:

»Hvor ville det være

dejligt, hvis vi kunne læse

vore bedsteforældres, olde-

forældres eller tipoldeforæl-

dres mindebøger og kende

deres liv, deres hverdag og

deres tanker!« Vi er jo en

del af dem!

MAJ 1993
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Skaber sammenhold
Da Frelseren i smerte hang

på korset udbrød han: »Eli!

Eli! lemå sabaktåni?« - det

betyder: »Min Gud! Min
Gud! Hvorfor har du for-

ladt mig?«

Nogle af dem, som stod

der og hørte det, sagde:

«Han kalder på Elias.« ...

Men de andre sagde:

»Lad os se, om Elias kom-
mer og frelser ham«
(Matt.27:46-49). Jøderne

ventede, at Elias skulle

komme. Ja, de kendte Ma-
lakias' profeti, der siger, at

Herren vil sende profeten

Elias før sin store og frygte-

lige dag. Han skal vende

fædres hjerte til deres søn-

ner og sønners hjerte til de-

res fædre, at landet ikke

skal blive slået med forban-

delse (Mal.3:23-24).

Det er en væsentlig del

af vor tro, at profeten Elias

d. 3. april 1836 i templet i

Kirtland overdrog nøglerne

til beseglingsmagten.

I vore dage, er der man-
ge familier, der går i opløs-

ning på grund af skilsmisser,

eller fordi familiemedlem-

merne ikke har noget at

være fælles om og derfor

mister interessen for og

kærligheden til hinanden.

Mindebøger eller ned-

skrivning af familiens histo-

rie kan være gode projek-

ter, der på forskellige måder
skaber familiesammenhold.

Dagbøger - et grundlag.

Mange af kirkens medlem-

mer har fået den gode vane,

at skrive dagbøger, og det

har vore ledere også opfor-

dret os til at gøre. Dagbøger

kan være et rigtig godt

grundlag for personlig hi-

storie-skrivning, men de

gør det ikke ud for at være

en egentlig mindebog.

Mange års dagbogsskrivning

skaber en stor og uoversku-

elig samling, som kan være

vanskelig at overse selv for

den, der har skrevet dem.

Når man styrer et økono-

misk regnskab, gjorde man
det tidligere på grundlag af

såkaldte »kassekladder«,

der havde oplysningerne for

det egentlige regnskab. På

samme måde kan dagbøger

være en slags »kasseklad-

der« for vore mindebøger.

Vi kan i vore mindebøger

citere direkte fra dagbøger,

men stoffet bør redigeres til

et sammenhængende hele.

Det kan være en meget

spændende opgave - ikke

ulig den, som Mormon hav-

de med at sammenskrive

indholdet på de plader, som
blev betroet ham! Nu må
dette ikke forstås således, at

man ikke kan skrive sin

mindebog, hvis man aldrig

har ført dagbog. For det kan

man absolut!

Jeg ejer slet ikke evnen

til at skrive!

Denne sætning kommer gi-

vetvis til mange, der over-

vejer at tage fat på en sådan

opgave. Det er også en

kendsgerning, at det ikke er

alle, der er lige gode til at

udtrykke sig lige godt eller

fejlfrit på sit modersmål -

og især ikke, når det oven i

købet skal gøres skriftligt!

Men - det, der er opgaven,

er at nedfælde i en minde-

bog et menneskes liv, ople-

velser, tanker og følelser -

og ikke en grammatikalsk

korrekt opstilling af ord, der

er opdelt i sætninger ved

systematisk udført tegnsæt-

ning! Næsten alle menne-
sker er lykkelige for, og har

evnen til at kunne fortælle

om deres eget liv på en le-

vende måde, når de står

over for interesserede tilhø-

rere. Ordblindhed eller

manglende grammatikalsk

evne må ikke lægge låg på
en mulig beretning om et

menneskes liv, færden og

bestræbelser Vi har vel alle

familie eller venner, der vil

se det som en spændende

opgave at være med til at

give et menneskeliv en ny

epoke på papir!

Hvad tænkte , mente

og følte de? (TD-foto).
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Kan du hjælpe Red Barnet den 18. maj?

Red Barnet har tidligere

i Københavns Stav

haft et vældig godt samar-

bejde med Kirkens med-

lemmer ved indsamlinger i

Scala i Købanhavn,
- Vi er derfor blevet

kontaktet af Red Barnet

igen, fortæller regionen?

informationschef, Carsten

Gram. Denne gang ønsker

Red Barnet at få vores

hjælp ved indsamling på

valgstederne i forbindelse

med valget den 18. maj

1993.

- Red Barnet har en

række projekter løbende i

Østeuropa, som de gerne vil

samle penge ind til ved

denne lejlighed, og det er

selvfølgelig en oplagt

mulighed for os at yde

hjælp.

(Foto: Red Barnet).W Projekt

I Red Barnet

- Stavspræsidenteme i

begge stave i Danmark har

vist sig overordentlig velvil-

lige overfor projektet, som
jeg tror vil være en stor op-

levelse for de medlemmer
som deltager.

- Det er en opgave for

alle aldersgrupper. Om for-

middagen har vi brug for de

ældre og pensionerede til at

stå på valgstederne og om
eftermiddagen de unge og

om aftenen de lidt ældre.

Så jeg håber alle kommer
ud i et par timer og er med,

slutter Carsten Gram.

1 Aarhus Stav skal man
henvende sig til Tove Bis-

gaard, der er den i stavens

informationskomite, der

tager sig af samfundkontakt

og i Københavns Stav skal

man tale med Lasse Meilsøe.

Red.

Rettelse

Kirkenyt bragte i

februar-nummeret

nyheden om ny

biskop i Århus. Der

blev ved denne lej-

lighed givet forkerte

oplysninger.

Nyt biskopråd i

Århus er: Biskop

Henry Sørensen,

førsterådgiver Ole

Ravn-Petersen og

andenrådgiver Bent

Slottved.

Kirkenyt beklager

fejlen og ønsker alt

det bedste for det ny

biskopråd i Århus.

Red.

Vi hygger også templer, siger børnene i Københavns 2. Ward.

Foto:

Ole jakohsen
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